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TL ELEMENTS: SOLIDS – FERRAMENTA DE INTERAÇÃO \\ MANUAL 

TL Elements SOLIDS/TL SOLIDS 2.0 é uma ferramenta que realiza checagem de interseções, elementos unidos ou possibilidades de corte, bem como 

operações automáticas de união, corte e alternância de ordem de união para múltiplos elementos no Revit. Você pode utilizar funcionalidades básicas das 

listas do TL Elements para manipular seleção e visualização de elementos. As ferramentas de visualização integradas do TL Elements estão também 

disponíveis para melhorar este fluxo de trabalho. 

Este é um manual para obtenção de noções básicas do comando. Por favor, tenha em mente que, fora este e qualquer outro material de apoio, TL 

Elements/TL Solids 2.0 também fornece dicas úteis com descrições de recursos que você pode invocar ao passar o mouse sobre os botões da aplicação. 
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Interface do TL Solids 

 

Como podemos ver na imagem, o comando TL Solids apresenta um conjunto central de ferramentas de visualização e duas listas em sua interface de 

usuário. A primeira, do lado esquerdo, é utilizada para listar uma variedade de elementos do Revit (Lista de Elementos Coletados) e a segunda, do lado 

direito, é utilizada para listar elementos do Revit em interações específicas com os elementos da primeira lista (Lista de Elementos em Interação), 

dependendo da Checagem/Operação escolhida. Estes elementos podem ser coletados do Revit por seleção do usuário, filtragem ou operações 

específicas e tornam-se disponíveis para serem utilizados pelos recursos do TL Solids assim que suas caixas de seleção são marcadas. Acima de cada lista 

podemos encontrar ferramentas para coleta de elementos e abaixo podemos encontrar botões e opções para executar as operações de destaque do 

comando para os elementos marcados na lista respectiva. Para aprender a utilizar os controles nas listas e ferramentas de visualização, por favor, consulte 

os manuais TL Lista e TL Ferramentas de Visualização. 
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COLETA DE ELEMENTOS 

As ferramentas que temos bem acima da lista no lado esquerdo (Lista de Elementos Coletados) da interface do TL Solids nos auxiliarão a coletar e listar 

elementos de múltiplas categorias. Estes elementos serão utilizados em checagens de interações que atuam como requisitos para específicas operações 

com sólidos, como explicaremos em outros tópicos deste manual.  

 

Coletando Elementos por Categoria 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

8 

Acima da Lista de Elementos Coletados há uma lista suspensa com todas as categorias encontradas no projeto do Revit. Na primeira imagem, escolhemos 

a categoria Quadro Estrutural, por exemplo.  

 

Após a seleção da categoria, podemos clicar no botão Coletar Elementos (representado por um filtro, como indicado na segunda imagem) para preencher 

a lista respectiva com todos os elementos da categoria selecionada encontrados no projeto (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).  
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Na terceira imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: a Lista de Elementos Coletados está preenchida com todas as 56 instâncias da categoria 

selecionada presentes no projeto (e selecionados na vista do Revit, uma vez que estão todos marcados na lista, e mais, estamos utilizando uma caixa de 

corte em nosso exemplo, portanto o número de elementos coletados pode normalmente ser maior do que o número de elementos visíveis). 
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Adicionando Elementos de Categoria específica à Lista 

 

Na lista suspensa acima da Lista de Elementos Coletados, selecionaremos outra categoria específica agora. Na primeira imagem, escolhemos a categoria 

Pilares Estruturais.  
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Após a seleção da categoria, podemos clicar no botão Adicionar Elementos (representado por um sinal de “+”, como indicado na segunda imagem) para 

adicionar os elementos da categoria escolhida à lista (em acréscimo a quaisquer elementos já listados).  
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Na terceira imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: 54 pilares estruturais foram adicionados aos 56 elementos de quadro estrutural que já 

estavam listados, resultando em uma lista com110 elementos no total. 
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Removendo Elementos de Categoria específica da Lista 

 

Para remover todos os elementos de uma categoria específica da lista, primeiro selecionamos uma categoria na lista suspensa.  
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Então clicamos no botão Remover Elementos (representado por um sinal de “-”, como indicado na segunda imagem).  
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Na terceira imagem nós removemos especificamente os elementos de quadro estrutural que havíamos coletado antes (como indicado na primeira 

imagem). 
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Limpando a Lista de Elementos Coletados 

 

Para limparmos todos os elementos listados na Lista de Elementos Coletados, devemos clicar no botão Limpar Elementos Coletados acima da lista (como 

indicado na imagem). 
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Coletando Elementos Já Selecionados para a Lista 

 

Se a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas estiver ativada e já tivermos elementos da categoria escolhida já 

selecionados na vista do Revit, podemos listá-los na Lista de Elementos Coletados clicando no botão Selecionar Elementos Manualmente (representado 

por uma seta dentro de um quadro de seleção, como indicado na primeira imagem). 
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Na segunda imagem podemos ver que, de todos aqueles elementos que já estavam selecionados na vista ativa do Revit (como visto na primeira imagem), 

22 deles são da categoria escolhida (Quadro Estrutural) e foram automaticamente listados na Lista de Elementos Coletados. 

Por favor, note que apenas elementos da categoria escolhida serão listados. Portanto, se você pretende preencher a lista com elementos de qualquer 

categoria, certifique-se de selecionar a opção “Todas as Categorias” na lista suspensa. 
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Coletando Elementos Manualmente 

 

Para selecionar elementos manualmente na vista ativa do Revit para preencher a Lista de Elementos Coletados, é necessário que nenhum elemento esteja 

selecionado ou marcado (como visto na primeira imagem). Escolhemos a categoria “Quadro Estrutural” para filtrar nossa coleta. 

Ainda, a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas deve estar ativada. Sob esta condição, clicando no botão 

Selecionar Elementos Manualmente (representado por uma seta dentro de um quadro de seleção, como indicado na primeira imagem) ao usuário é 

permitido selecionar elementos da categoria escolhida na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na segunda imagem) e os elementos selecionados da categoria 

selecionada preencherão a Lista de Elementos Coletados (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).  
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Na terceira imagem podemos ver que somente os elementos da categoria Quadro Estrutural foram listados.  

Por favor, note que apenas elementos da categoria escolhida serão listados. Portanto, se você pretende preencher a lista com elementos de qualquer 

categoria, certifique-se de selecionar a opção “Todas as Categorias” na lista suspensa. 
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Adicionando Elementos à Lista Manualmente 

 

Para adicionar elementos selecionados manualmente na vista ativa do Revit a elementos já listados na Lista de Elementos Coletados, precisamos escolher 

a opção Adicionar à Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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E mais, escolhemos a categoria “Pilares Estruturais” para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, clicando no botão Selecionar Elementos Manualmente 

(representado por um sinal de “+” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao usuário é permitido selecionar elementos da 

categoria escolhida na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na terceira imagem) e os elementos selecionados da categoria 

selecionada serão adicionados à Lista de Elementos Coletados (em acréscimo a quaisquer elementos já listados).  
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Na quarta imagem podemos ver que todos aqueles pilares estruturais que selecionamos no Revit na quarta imagem foram adicionados à lista, que já 

continha 22 elementos de quadro estrutural coletados do último exemplo (resultando em um total de 50 elementos coletados).  

Por favor, note que somente elementos da categoria escolhida serão adicionados à lista. Portanto, se você pretende adicionar elementos de qualquer 

categoria, certifique-se de selecionar a opção “Todas as Categorias” na lista suspensa. 
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Removendo Elementos da Lista Manualmente 

 

Para remover elementos manualmente selecionados na vista ativa do Revit da Lista de Elementos Coletados (se estão listados), precisamos escolher a 

opção Remover da Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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E mais, escolhemos a categoria “Quadro Estrutural” para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, clicando no botão Selecionar Elementos Manualmente 

(representado por um sinal de “-” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao usuário é permitido selecionar elementos da 

categoria escolhida na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na terceira imagem) e os elementos selecionados da categoria 

escolhida que já estiverem listados serão removidos da Lista de Elementos Coletados.  
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Na quarta imagem podemos ver que 22 de todos aqueles elementos de quadro estrutural que foram selecionados na quarta imagem estavam entre os 50 

elementos inicialmente listados. Portanto, foram removidos da lista (resultando em um total de 28 elementos coletados).  

Por favor, note que somente elementos da categoria escolhida serão removidos da lista. Portanto, se você pretende remover elementos de qualquer 

categoria, certifique-se de selecionar a opção “Todas as Categorias” na lista suspensa. 
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Preenchendo a Lista de Elementos Coletados utilizando TL Filter 

Importante: este recurso só está disponível para o comando TL Solids presente na aplicação TL Elements. A versão gratuita do TL Solids não inclui 

acesso ao recurso TL Filter. 

 

Sempre que quisermos utilizar o TL Filter para coletar elementos para a Lista de Elementos Coletados (para mais informações sobre como coletar elementos 

com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta), podemos clicar no botão Mover para o TL Filter (representado 

por uma seta apontando para a esquerda, como indicado na primeira imagem) para acessar o comando TL Filter. 
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Na interface do TL Filter, precisamos coletar a coleção de elementos que queremos enviar para a Lista de Elementos Coletados no comando TL Solids. No 

exemplo visto na segunda imagem, filtramos todos os elementos de quadro estrutural do tipo “14,0 x 50,0” na interface do TL Filter. Ainda, a opção 

Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas deve estar ativada. Sob esta condição, clicando no botão Enviar Elementos 

para o TL Solids (representado pelo ícone do TL Solids, como indicado na segunda imagem) enviamos os elementos na lista para a Lista de Elementos 

Coletados no TL Solids.  
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Como visto na terceira imagem, todos os 56 elementos de quadro estrutural enviados pelo TL Filter estão agora preenchendo a Lista de Elementos 

Coletados no TL Solids (se a lista já continha elementos, estes foram sobrescritos).  
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Adicionando Elementos à Lista de Elementos Coletados utilizando TL Filter 

Importante: este recurso só está disponível para o comando TL Solids presente na aplicação TL Elements. A versão gratuita do TL Solids não inclui 

acesso ao recurso TL Filter. 

 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar elementos para adicionar aos já existentes na Lista de Elementos Coletados (para mais informações sobre 

como coletar elementos com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta). 
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De volta à interface do TL Filter, para realizarmos a adição dos elementos à lista de destino, precisamos escolher a opção Adicionar à Lista no menu 

Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  

 

O ícone do Modo de Envio na interface do TL Filter deve apresentar agora o “sinal de +” (como visto na segunda imagem).  

Devemos também coletar os elementos que queremos adicionar à Lista de Elementos Coletados no comando TL Solids. No exemplo visto na segunda 

imagem, filtramos todos os elementos de pilar estrutural do tipo “14,0 x 26,0” na interface do TL Filter.  
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Sob esta configuração, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Solids (representado pelo ícone do TL Solids, como indicado na segunda imagem) 

adicionamos os elementos na lista àqueles já listados na Lista de Elementos Coletados no TL Solids.  

 

Como visto na terceira imagem, todos os 54 pilares estruturais enviados pelo TL Filter estão agora adicionados à Lista de Elementos Coletados no TL Solids 

(havia 56 elementos na lista, agora temos 110 como os novos que foram coletados no TL Filter).  
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Removendo Elementos da Lista de Elementos Coletados utilizando TL Filter 

Importante: este recurso só está disponível para o comando TL Solids presente na aplicação TL Elements. A versão gratuita do TL Solids não inclui 

acesso ao recurso TL Filter. 

 

Podemos também utilizar TL Filter para coletar elementos para remover da Lista de Elementos Coletados (para mais informações sobre como coletar 

elementos com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta). 
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De volta à interface do TL Filter, para realizarmos a remoção dos elementos da lista de destino, precisamos escolher a opção Remover da Lista no menu 

Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  

 

O ícone do Modo de Envio na interface do TL Filter deve apresentar agora o “sinal de –“ (como visto na segunda imagem).  

Devemos também coletar os elementos que queremos remover da Lista de Elementos Coletados no comando TL Solids. No exemplo visto na segunda 

imagem, filtramos todos os elementos de quadro estrutural do tipo “14,0 x 50,0” na interface do TL Filter (como havíamos feito antes).  
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Sob esta configuração, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Solids (representado pelo ícone do TL Solids, como indicado na segunda imagem) 

removemos os elementos na lista da Lista de Elementos Coletados no TL Solids (no caso de eles estarem contidos nesta).  

 

Como visto na terceira imagem, todos os 56 elementos de quadro estrutural enviados pelo TL Filter estão agora removidos da Lista de Elementos Coletados 

no TL Solids (eles também estavam na lista de destino e, portanto, foram dela removidos, deixando 54 elementos listados no total, dos 110 originais).  
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Coleta de Elementos de Modelos Vinculados 

Devido a limitações na lógica de funcionamento do Revit, as operações com sólidos realizadas pelo TL Solids somente se aplicam a elementos no projeto 

ativo. Elementos de projetos vinculados não são permitidos em operações com sólidos. Entretanto, checagens de interações podem listar estes elementos. 

 

Na primeira imagem Podemos ver uma mensagem que resulta de uma tentativa de coleta de pilares estruturais de um projeto vinculado. 
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Acima da Lista de Elementos Coletados, podemos encontrar o botão de alternância Permissão de Modelos Vinculados (como indicado na segunda 

imagem). Ao ativá-lo, todas as coletas e checagens no TL Solids incluirão elementos de modelos vinculados.  
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Na terceira imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: a Lista de Elementos Coletados está preenchida com todas as 54 instâncias da categoria 

Pilares Estruturais presentes no projeto vinculado (apesar de estarem todas marcadas na lista, elas não estão selecionadas na vista do Revit, devido a 

limitações do Revit). 
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CHECAGENS DE INTERAÇÕES 

As ferramentas que temos acima da lista no lado direito (Lista de Elementos em Interação) nos auxiliarão a coletar e listar elementos em interações 

específicas com os listados na Lista de Elementos Coletados. Os elementos coletados serão listados e agrupados por seu respectivo elemento na Lista de 

Elementos Coletados e podem ser utilizados em operações com sólidos (união, corte, mudança de ordem de união), como explicaremos adiante.  

 

Checagem de Interseções 

 

O primeiro modo de checagem de interações é a checagem der Interseções entre elementos (como visto na primeira imagem). É um recurso relevante 

para visualizar interferências entre elementos ou como o requisito para operações de Unir no TL Solids (mais sobre este assunto adiante).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos um pilar estrutural em interseção com uma parede.  

A parede não está sendo cortada ou unida à geometria do pilar, mantendo sua geometria original (como visto na terceira imagem, onde escondemos o 

pilar). Ainda, o pilar não está sendo cortado ou unido à parede. Este é um exemplo de uma interferência/interseção entre elementos. 
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Checagem de Uniões 

 

O próximo modo de checagem de interações é a checagem de Uniões (como visto na primeira imagem). Este recurso é relevante para simplesmente 

visualizar elementos unidos ou como o requisito para operações de Desunir ou de Alternar Ordem de União no TL Solids (mais sobre estes assuntos 

adiante).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos o mesmo pilar estrutural em interseção com a mesma parede que vimos no último exemplo. 

Mas desta vez ambos os elementos têm suas geometrias unidas. Isto significa que, de acordo com a hierarquia de suas camadas/materiais ou ordem de 

seleção, as geometrias mais fortes prevalecem no espaço contra geometrias mais fracas na interferência/interseção entre ambos os elementos.  

Como visto na terceira imagem, a geometria do pilar estrutural prevalece sobre a geometria da parede, cortando-a. Este é um exemplo de uma situação 

de “união” entre elementos. 
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Checagem de elementos que Podem Cortar 

 

O próximo modo de checagem de interações é a checagem de elementos que Podem Cortar outros elementos (como visto na primeira imagem). Este 

recurso é relevante para simplesmente visualizar elementos e aqueles que podem cortá-los ou como o requisito para operações de Cortar no TL Solids 

(mais sobre este assunto adiante).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos um pilar estrutural dentro/em interferência com uma coluna arquitetônica. A coluna não 

está envolvendo o pilar estrutural.  

Ambos estão em conflito no espaço (como visto na terceira imagem). Este é um exemplo de uma situação “podem cortar” entre elementos (no entanto, 

nem todas os casos de interferência/interseção configuram uma possibilidade de corte, isto depende totalmente da permissão do Revit para cortes entre 

determinadas categorias e elementos). 
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Checagem de elementos que Cortam 

 

O próximo modo de checagem de interações é a checagem de elementos que Cortam outros elementos (como visto na primeira imagem). Este recurso 

é relevante para simplesmente visualizar elementos cortados por outros elementos ou como o requisito para as operações de Não Cortar ou de Alternar 

Ordem de União no TL Solids (mais sobre estes assuntos adiante).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos o mesmo pilar estrutural em interferência com a mesma coluna arquitetônica que vimos no 

último exemplo.  

Mas desta vez a coluna arquitetônica corta a geometria do pilar estrutural, como visto na terceira e quarta imagens. Este é um exemplo de uma situação 

de “corte” entre elementos. 
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COLETA POR CHECAGEM DE INTERSEÇÃO 

Como dito anteriormente, as ferramentas de coleta acima da lista no lado direito (Lista de Elementos em Interação) da interface do TL Solids nos auxiliarão 

a coletar e listar elementos para a checagem de interações selecionada. Vejamos as ferramentas disponíveis para a Checagem de Inserção. Todas elas 

funcionarão da mesma forma para todas as outras checagens de interações.  

 

Checando Elementos em Interação 
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Uma vez que temos elementos listados na Lista de Elementos Coletados, podemos checar elementos em interações específicas com estes elementos 

listados. Na primeira imagem temos uma lista com 155 elementos estruturais (pilares, vigas e pisos) na Lista de Elementos Coletados, e agora queremos 

checar interseções entre estes elementos e elementos da categoria Paredes. 

 

Acima da Lista de Elementos em Interação há uma lista suspensa com todas as categorias encontradas no projeto ativo do Revit. Na segunda imagem, 

escolhemos a categoria Paredes.  
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Após a seleção da categoria, podemos clicar no botão Checar (representado por um filtro, como indicado na terceira imagem) para preencher a Lista de 

Elementos em Interação com todos os elementos da categoria selecionada em interseção com os elementos listados na Lista de Elementos Coletados (se 

a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos), agrupados por seu respectivo elemento interativo.  
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Na quarta imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: a Lista de Elementos em Interação está preenchida com todas as 200 paredes em 

interseção com os pilares estruturais listados no lado esquerdo (e agrupadas por eles). Não significa que estas são 200 instâncias diferentes de parede no 

modelo, tenha em mente que um elemento pode estar em interseção com múltiplos outros elementos, o que é um caso comum para elementos de parede. 
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Adicionando Elementos em Interação à Lista 

 

Na lista suspensa acima da Lista de Elementos em Interação, selecionaremos outra categoria específica agora. Na primeira imagem, escolhemos a categoria 

Pisos, por exemplo.  
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Após a seleção da categoria, podemos clicar no botão Checar e Adicionar (representado por um sinal de “+”, como indicado na segunda imagem) para 

adicionar elementos da categoria escolhida em interseção com os elementos da Lista de Elementos Coletados à Lista de Elementos em Interação (em 

acréscimo a quaisquer elementos já listados), agrupados por seu respectivo elemento interativo.  



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

56 

 

Na terceira imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: 25 interseções de elementos de Piso foram adicionadas às 200 interseções de paredes 

que já estavam listadas, resultando em uma lista com 225 interseções no total. Não significa que estes novos elementos são 25 instâncias diferentes de 

piso no modelo, tenha em mente que um elemento pode estar em interseção com múltiplos outros elementos, o que é um caso comum for elementos de 

Piso. 
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Removendo Elementos de Categoria específica da Lista 

 

Para remover todos os elementos de uma categoria específica da Lista de Elementos em Interação, primeiro selecionamos uma categoria na lista suspensa 

e então podemos clicar no botão Remover Elementos (representado por um sinal de “-”, como indicado na primeira imagem).  
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Na segunda imagem nós removemos especificamente todas as paredes que havíamos coletado antes (como indicado na primeira imagem). 
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Limpando a Lista de Elementos em Interação 

 

Para limparmos todos os elementos listados na Lista de Elementos em Interação, devemos clicar no botão Limpar Elementos em Interação acima da lista 

(como indicado na imagem). 
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Incluindo Elementos Adjacentes em Checagens 

 

Na primeira imagem temos um exemplo de uma checagem de Interseção entre elementos de Parede. Os 70 resultados vistos na imagem incluem somente 

elementos em interseção/conflito de fato.  
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Para incluir elementos que apenas tocam ou conflitam com a caixa delimitadora* dos elementos listados na Lista de Elementos Coletados, podemos 

habilitar o botão de alternância Adjacência em Checagens (como visto na segunda imagem).   

* Caixa delimitadora é uma caixa 3D que conceitualmente envolve cada modelo de elemento nas vistas do Revit. 
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Na terceira imagem podemos ver o resultado da mesma checagem de Interseção, mas agora com a inclusão das paredes adjacentes para cada parede 

listada. 
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Excluindo Elementos Estruturais em Checagens 

 

Na primeira imagem temos um exemplo de uma checagem de Interseção entre elementos de Parede e elementos de Piso. Os 150 resultados vistos na 

imagem incluem pisos estruturais e não estruturais.  



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

64 

 

Caso precisemos excluir elementos que tenham seu parâmetro nativo “Estrutural” marcado como “Sim”, podemos expandir o menu na parte superior e 

habilitar o botão de alternância Excluir Estrutural em Checagens (como visto na segunda imagem). 
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Na terceira imagem podemos ver o resultado da mesma checagem de Interseção, mas agora com a exclusão dos pisos estruturais para cada parede listada 

(antes, tínhamos 150 interseções, agora temos 120). Não significa que 30 instâncias diferentes de piso estrutural foram excluídas, tenha em mente que um 

elemento pode estar em interseção com múltiplos outros elementos, o que é um caso comum para elementos de Piso, portanto, a exclusão de um elemento 

pode significar a exclusão de múltiplas interseções. 
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Excluindo Elementos Não Estruturais em Checagens 

 

Caso precisemos excluir elementos que tenham seu parâmetro nativo “Estrutural” marcado como “Não”, podemos expandir o menu na parte superior e 

habilitar o botão de alternância Excluir Não Estrutural em Checagens (como visto na primeira imagem). 
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Na segunda imagem podemos ver o resultado da mesma checagem de Interseção feita antes, mas agora com a exclusão dos pisos não estruturais para 

cada parede listada (antes, tínhamos 150 interseções, agora temos 32). Não significa que 118 instâncias diferentes de piso não estrutural foram excluídas, 

tenha em mente que um elemento pode estar em interseção com múltiplos outros elementos, o que é um caso comum para elementos de Piso, portanto, 

a exclusão de um elemento pode significar a exclusão de múltiplas interseções. 
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COLETA POR CHECAGEM DE UNIÕES 

Toda a explanação dada na seção Coleta por Checagem de Interseções se aplica às coletas realizadas no modo de checagem Uniões também.  

 

COLETA POR CHECAGEM DE ELEMENTOS QUE PODEM CORTAR 

Toda a explanação dada na seção Coleta por Checagem de Interseções se aplica às coletas realizadas no modo de checagem Podem Cortar também.  

 

COLETA POR CHECAGEM DE ELEMENTOS QUE CORTAM 

Toda a explanação dada na seção Coleta por Checagem de Interseções se aplica às coletas realizadas no modo de checagem Cortam também.  
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GRUPO DE SELEÇÃO SALVO 

Às vezes o usuário pode desejar armazenar uma coleção específica de elementos para carregar quando quiser na Lista de Elementos Coletados ou para 

limitar as checagens de interações. Isto é possível no TL Solids através do recurso Grupo de Seleção Salvo.  

 

Adicionando Elementos ao Grupo de Seleção Salvo 

 

Sempre que itens em quaisquer das listas estiverem marcados, é possível armazená-los no Grupo de Seleção Salvo clicando no botão Adicionar ao Grupo 

de Seleção Salvo (representado por um sinal de “+”, como indicado na primeira imagem). Ao fazê-lo, armazenamos todos os elementos marcados da Lista 

de Elementos Coletados e da Lista de Elementos em Interação no Grupo de Seleção Salvo (representado por uma caixa com um número à esquerda do 

botão indicado). 
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Na segunda imagem vemos o resultado da adição em nosso exemplo: todos os elementos marcados na Lista de Elementos Coletados e na Lista de 

Elementos em Interação foram armazenados no Grupo de Seleção Salvo (como indicado na imagem). O fato de que somente 90 elementos foram 

armazenados, em vez dos 54 mais 256 elementos marcados, significa que há elementos repetidos em diversas interações listadas (o Grupo de Seleção 

Salvo não armazena um elemento mais do que uma vez). 
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Remover Elementos do Grupo de Seleção Salvo 

 

Sempre que itens em quaisquer das listas estiverem marcados, também é possível removê-los do Grupo de Seleção Salvo (se estes elementos estão 

contidos) clicando no botão Remover do Grupo de Seleção Salvo (representado por um sinal de “-”, como indicado na primeira imagem). Ao fazê-lo, 

removemos todos os elementos marcados na Lista de Elementos Coletados e na Lista de Elementos em Interação do Grupo de Seleção Salvo. 
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Na segunda imagem vemos o resultado da remoção em nosso exemplo: todos os elementos marcados na Lista de Elementos em Interação (os elementos 

na outra lista estão desmarcados) foram removidos do Grupo de Seleção Salvo (como indicado na imagem), deixando apenas 54 dos 90 elementos 

originais.  
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Limpando o Grupo de Seleção Salvo 

 

É possível limpar todos os elementos armazenados no Grupo de Seleção Salvo clicando no botão Limpar Grupo de Seleção Salvo (como indicado na 

primeira imagem). 

 

 

 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

74 

 

Carregando Elementos do Grupo de Seleção Salvo 

 

Sempre que o usuário quiser utilizar o grupo de elementos em checagens de interações, é possível carregar os elementos do Grupo de Seleção Salvo na 

Lista de Elementos Coletados clicando no botão Carregar Grupo de Seleção Salvo (representado por uma seta para cima, como indicado na primeira 

imagem). Ao fazê-lo, qualquer coleção de elementos existente na Lista de Elementos Coletados será sobrescrita pelos elementos carregados do Grupo 

de Seleção Salvo. 
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Na segunda imagem vemos o resultado do carregamento em nosso exemplo: todo os elementos que foram armazenados no Grupo de Seleção Salvo 

estão agora listados na Lista de Elementos Coletados. 
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Vinculando Checagens ao Grupo de Seleção Salvo 

 

É também possível utilizar o Grupo de Seleção Salvo para limitar os resultados de checagens de interações. Na primeira imagem, por exemplo, temos o 

resultado de uma checagem de Interseção entre paredes e elementos de todas as categorias possíveis. 607 casos de interseção encontrados. 
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Digamos que queremos limitar este resultado aos elementos ora armazenados no Grupo de Seleção Salvo. Isto pode ser feito habilitando o botão de 

alternância Trava de Grupo de Seleção Salvo (como indicado na segunda imagem). Ainda, na segunda imagem temos o exemplo de um Grupo de 

Seleção Salvo com 36 elementos de Quadro Estrutural. 
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Na terceira imagem vemos o resultado de uma nova checagem de Interseção, mas desta vez com a Trava de Grupo de Seleção Salvo ativada: somente os 

elementos armazenados no Grupo de Seleção Salvo que estão em interseção com as paredes foram listados. 
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Utilizando a janela do Grupo de Seleção Salvo 

 

Podemos gerenciar os elementos armazenados no Grupo de Seleção Salvo em uma interface de usuário dedicada. Para fazê-lo, devemos abrir a janela do 

Grupo de Seleção Salvo, o que pode ocorrer de duas maneiras: clicando no caixa/botão com o contador de elementos (como indicado na primeira 

imagem) …  
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…ou acessando o menu Ferramentas>Grupo de Seleção Salvo (como visto na segunda imagem). 
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Na terceira imagem podemos ver a interface da janela do Grupo de Seleção Salvo. Lá temos todos os elementos armazenados listados, um grupo de 

ferramentas de visualização (para aprender a utilizar os controles nas listas e ferramentas de visualização, por favor, consulte os manuais TL Lista e TL 

Ferramentas de Visualização) e o mesmo grupo de ferramentas para gerenciar o Grupo de Seleção Salvo que vimos nos tópicos anteriores (como 

indicado na imagem). 
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OPERAÇÕES COM SÓLIDOS 

Uma vez que temos elementos marcados na Lista de Elementos em Interação, podemos proceder à realização de operações específicas com sólidos 

(dependendo da checagem realizada). Vejamos cada uma destas operações com sólidos possíveis.  

 

Operação Unir 
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Na primeira imagem podemos ver que todos os elementos estruturais em nosso exemplo (como a viga visível) estão em interseção com paredes. 

 

Na segunda imagem temos o resultado de uma checagem de Interseção entre todos os elementos estruturais (pilares, vigas e pisos) e elementos de parede 

no modelo. Uma vez que temos elementos listados na Lista de Elementos em Interação que resultam de uma checagem de Interseções ou de uma 

operação de Desunir (mais sobre isto adiante), podemos utilizar o botão Unir (como indicado na segunda imagem) e o TL Solids tentará realizar a operação 

de Unir Geometria do Revit entre os elementos em interseção marcados. 
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Na terceira imagem vemos o resultado da operação Unir no modelo: os elementos estruturais e as paredes agora têm sua geometria unida (com os 

elementos estruturais prevalecendo). 

Após uma operação Unir, as operações Desunir e Alternar Ordem de União tornam-se disponíveis. 
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Operação Desunir 

 

Uma vez que temos elementos listados na Lista de Elementos em Interação que resultam de uma checagem de Uniões ou de uma operação Unir, podemos 

utilizar o botão Desunir (como indicado na primeira imagem) e o TL Solids tentará realizar a operação Desunir Geometria do Revit entre os elementos 

unidos marcados. 
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Na segunda imagem podemos ver o resultado da operação Desunir no modelo: os elementos estruturais e as paredes antes unidos agora têm suas 

geometrias em interseção/conflito novamente. 

Após uma operação Desunir, a operação Unir torna-se disponível. 
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Operação Alternar Ordem de União 

 

Na primeira imagem podemos ver um exemplo de uma operação Unir que não terminou bem. Os pilares estruturais estão sendo cortados pelos pisos em 

interseção, mas esperávamos o inverso. 
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Na segunda imagem temos o resultado da operação Unir que terminou no cenário que acabamos de descrever. Uma vez que temos elementos listados 

na Lista de Elementos em Interação que resultam de uma checagem de Uniões, checagem de Cortam, operação Unir ou operação Cortar (mais sobre 

isto adiante), podemos utilizar o botão Alternar Ordem de União (como indicado na segunda imagem) e o TL Solids tentará realizar a operação Alternar 

Ordem de União do Revit entre os elementos em interseção marcados. 
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Na terceira imagem podemos ver o resultado da operação Alternar Ordem de União no modelo: os pilares estruturais estão agora cortando a geometria 

dos pisos em interseção. 
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Permitir/Não Permitir União 

   

Durante operações Unir envolvendo elementos de Paredes e Quadro Estrutural, é possível habilitar automaticamente a opção “Permitir União” do Revit 

(aquela selecionada na primeira imagem) para cada extremidade de cada elemento afetado. 

E também, durante operações Desunir envolvendo elementos de Paredes e Quadro Estrutural, é possível habilitar automaticamente a opção “Não Permitir 

União” (aquela selecionada na segunda imagem) para cada extremidade de cada elemento afetado. 
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Na terceira imagem temos o resultado de uma checagem de Uniões entre elementos de parede. Queremos agora desunir todas estas paredes e, no 

processo, não permitir as uniões em suas extremidades. Para conseguirmos, podemos habilitar o botão de alternância Permitir/Não Permitir União (como 

indicado na terceira imagem) e proceder à operação Desunir. 
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Na quarta imagem podemos ver o resultado da operação: todas as paredes agora têm suas extremidades desconectadas. 
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Entretanto, se quisermos agora unir todas aquelas paredes novamente e, no processo, permitir a união entre suas extremidades, com o botão de 

alternância Permitir/Não Permitir União ativado, podemos proceder à operação Unir (como visto na quinta imagem). 
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Na sexta imagem podemos ver o resultado da operação: todas as paredes agora têm suas extremidades conectadas novamente (se você deseja mudar o 

tipo de união entre essas paredes, por favor, consulte o tópico Modificar Tipo de União de Paredes no manual do comando TL Walls. 
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Operação Cortar 

 

Na primeira imagem podemos ver cada um dos 4 pilares estruturais em interseção com uma respectiva coluna arquitetônica, assim como vimos no situação 

do tópico Checagem de elementos que Podem Cortar da seção Checagens de Interações. 
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Na segunda imagem temos o resultado de uma checagem Podem Cortar entre as colunas arquitetônicas e os pilares estruturais no modelo. Uma vez que 

temos elementos listados na Lista de Elementos em Interação que resultam de uma checagem Podem Cortar ou uma operação Não Cortar (mais sobre 

isto adiante), podemos utilizar o botão Cortar (como indicado na segunda imagem) e o TL Solids tentará realizar a operação Cortar Geometria do Revit 

entre os elementos em interseção marcados. 
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Na terceira imagem vemos o resultado da operação Cortar no modelo: escondemos os pilares estruturais para visualizarmos que as colunas arquitetônicas 

agora estão cortadas por sua geometria. 

Após uma operação Cortar, as operações Remove Corte e Alternar Ordem de União tornam-se disponíveis. 
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Operação Alternar Ordem de União em Cortes 

 

O recurso Alternar Ordem de União (como indicado novamente na primeira imagem) aplica-se a geometrias cortadas também. 
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Na segunda imagem podemos ver o resultado da operação Alternar Ordem de União aplicada aos elementos cortados no modelo: as colunas 

arquitetônicas estão agora cortando a geometria dos pilares estruturais (na terceira imagem escondemos aquelas para melhor visualizar isto). 
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Operação Não Cortar 

 

Uma vez que temos elementos listados na Lista de Elementos em Interação que resultam de uma checagem Cortam ou uma operação Cortar, podemos 

utilizar o botão Não Cortar (como indicado na primeira imagem) e o TL Solids tentará realizar a operação Não Cortar Geometria do Revit entre os elementos 

marcados. 
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Na segunda imagem podemos ver o resultado da operação Não Cortar: os pilares estruturais estão agora em interseção com as colunas novamente. 

Após uma operação Não Cortar, a operação Cortar torna-se disponível. 
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Dividir Faces em Cortes 

   

Durante operações Cortar é possível dividir automaticamente a face dos elementos cortantes pela interseção com os elementos cortados, o que é um 

recurso manual nativo do Revit. Na primeira imagem podemos ver o já conhecido exemplo da coluna arquitetônica em interseção com o pilar estrutural.  

Na segunda imagem vemos o resultado da operação de corte manual com o recurso de dividir face ativado no Revit. 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

103 

 

Na terceira imagem temos uma lista de colunas arquitetônicas que podem cortar os pilares estruturais listados. Queremos cortar a geometria dos pilares 

estruturais, mas também dividir as faces das colunas arquitetônicas onde a interseção ocorrer. Para conseguirmos, podemos habilitar o botão de alternância 

Dividir Faces (como indicado na terceira imagem) e proceder à operação Cortar. 
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Na quarta imagem podemos ver o resultado da operação: as colunas arquitetônicas agora têm sua face de interseção dividida pela seção da interseção 

com os pilares estruturais (escondemos os pilares estruturais para melhor visualizar isto). 
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OUTRAS FERRAMENTAS 

 

Alinhar Hachuras 

TL Solids oferece uma ferramenta para alinhar hachuras baseadas em linhas (padrões de superfície paralelos ou cruzados) de diferentes elementos.  

 

Na primeira imagem temos um exemplo hachuras de pisos que podem se beneficiar deste recurso. 
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Para realizar o alinhamento, precisamos primeiro coletar e marcar todos os elementos que devem ter suas hachuras alinhadas na Lista de Elementos 

Coletados. Na segunda imagem coletamos os pisos dos ambientes Cozinha e Varanda. Então, podemos clicar no botão Alinhar Hachuras (indicado na 

segunda imagem).  
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O TL Solids solicitará que uma face plana de um elemento válido (uma Parede, um Forro, um Piso ou uma Peça) com padrão de superfície de Modelo 

cruzado ou paralelo (padrões de Desenho não são viáveis) seja selecionada na vista ativa do Revit e, então, com esta referência, tentará alinhar os padrões 

dos elementos marcados na Lista de Elementos Coletados, contanto que compartilhem da mesma categoria com o elemento selecionado e apresentem 

o mesmo tipo de hachura (linhas na mesma direção e rotação). Na terceira imagem selecionamos a face superior do piso da sala de estar como referência 

para alinhar as hachuras dos pisos listados. 
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Logo após, os elementos devem ter suas hachuras alinhadas, como podemos ver na terceira imagem. 
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Exportar Interações para um arquivo CSV 

 

A qualquer momento, podemos exportar uma tabela com a atual lista de elementos e suas interações para um arquivo .csv. Para fazer isto, precisamos 

apenas ir ao menu Ferramentas>Exportar para .CSV. 

Para aprender a copiar qualquer conteúdo de uma lista da aplicação, por favor, consulte o manual TL Lista. 
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